
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Remont i modernizacja łazienek z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu
Pomocy Społecznej dla Kombatanta w Opolu w budynku A i B.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DPS dla Kombatantów w Opolu

1.3.) Oddział zamawiającego: Tatiana Filipkowska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531849744

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Chmielowicka 6

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-758

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774575495

1.5.8.) Numer faksu: 774575495 wew.36

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@dps.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dps.opole.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, w której prawo do umieszczenia przysługuje
osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont i modernizacja łazienek z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu
Pomocy Społecznej dla Kombatanta w Opolu w budynku A i B.
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2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-41181725-de36-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00106805/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-07 11:33

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00080623/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont i modernizacja łazienek z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych
współfinansowany ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Opolskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://umopole.logintrade.net/reg,info,wymaganiatechniczne.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
komunikacji wynosi 150 MB. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
użyciu Platformy Przetargowej Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych Czas zapisywany
jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie
potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia
oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości
mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie
zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę „Złóż
ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych
jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
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są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w
Opolu
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iod@cuw.opole.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie podstawowym.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; lub zgodnie z umową o
dofinansowanie przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji
Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego
Projektu jeżeli nastąpi to po okresie 4 lat od zakończenia postępowania;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
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b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DG 212-08/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest – remont i modernizacja łazienek WC z dostosowaniem do
potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatanta w Opolu w
budynkach A i B, 
a) Etap I inwestycji – Modernizacja oraz przebudowa korytarza i łazienek w budynku A Domu
Pomocy Społecznej Kombatanta w Opolu obejmujący swoim zakresem:
Branża ogólnobudowlana:
- wykucie z muru ościeżnic drzwi,
- wykucie bruzd i osadzenie nadproży,
- poszerzenie otworów drzwiowych,
- osadzenie nowych drzwi,
- rozebranie posadzki z płytek ceramicznych,
- wykonanie nowych warstw posadzkowych (warstwy wyrównawczej, izolacyjnej, płytek
posadzkowych),
- zerwanie okładzin ściennych (płytek i tynków),
- wymiana kratek wentylacyjnych,
- wykonanie zabudów z płyt gipsowo-kartonowych,
- przygotowanie ścian do ułożenia płytek i tynków,
- ułożenie płytek ściennych ceramicznych i uzupełnienie tynków,
- przygotowanie tynkowanych części ścian do malowania,
- malowanie ścian,
- montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażenia,
- wywiezienie gruzu na składowisko
Branża sanitarna:
- demontaż istniejących urządzeń sanitarnych
- demontaż istniejących grzejników
- demontaż (wykucie ze ścian, z kanałów instalacyjnych i wykopanie z gruntu) istniejących
przewodów wod-kan, wraz z naprawą ścian
- ułożenie nowych przewodów wod-kan i centralnego ogrzewania w bruzdach i posadzkach w
łazienkach, w bruzdach w pionach, w kanałach pod posadzkowych, wraz z wykonaniem bruzd
- montaż stelaży instalacyjnych, wpustów prysznicowych, urządzeń sanitarnych, baterii,
grzejników, wraz z armaturą
Branża elektryczna:
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- demontaż istniejących opraw oświetleniowych
- demontaż istniejącego osprzętu instalacyjnego (przewody , puszki, gniazda wtykowe)

- montaż osprzętu instalacyjnego ( przewody, gniazdka wtykowe , czujki ruchu )
- montaż opraw oświetleniowych

b) Etap II inwestycji – Modernizacja i remont łazienek w budynku B Domu Pomocy Społecznej
Kombatanta w Opolu, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, współfinansowany
ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Opolskiego, obejmujący swoim
zakresem:
Branża ogólnobudowlana:
- wykucie z muru ościeżnic drzwi,
- wykucie bruzd i osadzenie nadproży,
- poszerzenie otworów drzwiowych,
- osadzenie nowych drzwi przesuwnych,
- rozebranie posadzki z płytek ceramicznych,
- wykonanie nowych warstw posadzkowych (warstwy wyrównawczej, izolacyjnej, płytek
posadzkowych),
- zerwanie okładzin ściennych (płytek i tynków – zakres zgodny z projektem),
- wymiana kratek wentylacyjnych,
- wykonanie zabudów z płyt gipsowo-kartonowych,
- przygotowanie ścian do ułożenia płytek i tynków,
- ułożenie płytek ściennych ceramicznych i uzupełnienie tynków,
- przygotowanie tynkowanych części ścian do malowania,
- malowanie ścian,
- montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażenia,
- wywiezienie gruzu na składowisko
Branża sanitarna:
- demontaż istniejących urządzeń sanitarnych
- demontaż istniejących grzejników
- demontaż (wykucie ze ścian, z kanałów instalacyjnych i wykopanie z gruntu) istniejących
przewodów wod-kan i centralnego ogrzewania, wraz z naprawą ścian
- ułożenie nowych przewodów wod-kan i centralnego ogrzewania w bruzdach i posadzkach w
łazienkach, w bruzdach w pionach, w kanałach pod posadzkowych, wraz z wykonaniem bruzd
- montaż stelaży instalacyjnych, wpustów prysznicowych, urządzeń sanitarnych, baterii,
grzejników, wraz z armaturą
Branża elektryczna:
- demontaż istniejących opraw oświetleniowych
- demontaż istniejącego osprzętu instalacyjnego (przewody , puszki, gniazda wtykowe)
- demontaż instalacji przyzywowej
- dostawa i montaż rozdzielnic
- montaż osprzętu instalacyjnego ( przewody, gniazdka wtykowe , czujki ruchu )
- montaż opraw oświetleniowych
- montaż instalacji przyzywowej
- montaż i wykonanie kablowania dla przewodu “PE”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
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45320000-6 - Roboty izolacyjne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 112 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8
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5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe do
należytego wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie należycie wykonał, co najmniej dwie roboty odpowiadające swoim rodzajem
robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. mające w swoim zakresie remont,
modernizację lub przebudowę obiektu, o wartości nie mniejszej niż 450 000,00 zł brutto każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych
środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, potwierdzających brak podstaw wykluczenia
oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tj.:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
porównywalnych z robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
przygotowany wg wzoru - załącznika nr 7 do SWZ.
2) Dowody określające czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane należycie, 
w szczególności zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ. Wraz 
z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
a) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1-3 SWZ;
b) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X ust 3 SWZ;
c) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; umowę spółki cywilnej, odpowiednie
pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia
wadium.
2. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy 00/100
zł).
3. Wadium ma być wnoszone przed upływem terminu składania ofert i utrzymane nieprzerwalnie
do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.
1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy pzp.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach podanych w art. 97 ust. 7 ustawy pzp.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
Nr 78 1160 2202 0000 0004 7217 318, Bank Millennium.
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6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Format
przekazywanego dokumentu np. pdf. 
7. Gwarancja lub poręczenie ma zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania
wadium, określone w art. 98 ust. 6 ustawy pzp. Ma również zawierać oświadczenie o
bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty. W przeciwnym wypadku gwarancja
lub poręczenie nie będzie spełniała wymagań Zamawiającego. 
8. Beneficjentem gwarancji jest Miasto Opole, Rynek – Ratusz, 45-015 Opole, a odbiorcą Dom
Pomocy Społecznej Kombatanta w Opolu, ul Chmielowicka 6, 45-758 Opole.
9. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 98 ustawy pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzania znajduje się w projektowanych
postanowieniach umowy zawartych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.umopole.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-23 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ewentualna (przewidziana w umowie) zmiana terminu wykonania robót przewidzianych w etapie
II w budynku B z uwagi na dofinansowanie Samorządu Województwa Opolskiego ze środków
PFRON wymaga akceptacji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu o ile wykracza
poza termin przewidziany w umowie o dofinansowanie.
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